
ВЁС КІ БЕЗ БУ ДУ ЧЫ НІ?
Па зі цыя га лоў на га аду ка цый на га 

ве дам ства, якую агу чыў мі ністр аду-
ка цыі Сяр гей Мас ке віч, за клю ча ец-
ца ў тым, што сет ка дзе йных уста ноў 
аду ка цыі з'яў ля ец ца — з эка на міч на-

га пунк ту по гля ду — не эфек тыў най, 
а та му сі ту а цыю трэ ба змя няць. Але 
не па срэд на на мес цах лю дзі раз ва-
жа юць зу сім не эка на міч ны мі ка тэ-
го ры я мі.

— У Бя лы ніц кім ра ё не за апош нія 
10 га доў коль касць вуч няў па мен шы-

ла ся ўдвая, і, як вы нік, за кры лі ся 7 
школ, што скла дае трэ цюю част ку. 
Ка лі тэн дэн цыя за ха ва ец ца, то ў ра ё -
не за ста нуц ца ўся го дзве сель скія 
шко лы, — па ве да мі ла ды рэк тар ся-
рэд няй шко лы №1 г.п.  Бя лы ні чы 
Тац ця на БАЛ ДЫ ШЭЎ СКАЯ. — Аб-
васт рае праб ле му і да звол ад кры ваць 
у сель скіх шко лах 10-11-я кла сы толь-
кі пры ўмо ве на яў нас ці ў іх не менш 
за пяць вуч няў. Ска ра ча юц ца кла сы, 
ска ра ча юц ца пра цоў ныя мес цы, на-
стаў ні кам да во дзіц ца вы ра шаць, як 
ім да бі рац ца да но ва га мес ца пра-
цы. Та му і ма ла дыя спе цы я ліс ты не 
за ма цоў ва юц ца на вёс цы. Больш за 
па ло ву з іх зваль ня юц ца, бо не ба чаць 
для ся бе перс пек тыў. Баць кі не мо-
гуць зра зу мець, ча му пры на яў нас ці 
ў вёс цы шко лы дзя цей во зяць 
у су сед нюю.
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На скры жа ван ні ду макНа скры жа ван ні ду мак  ��

СТАР ШАЯ ШКО ЛА — 
НЕ ДЛЯ ЎСІХ?

...пар ла мен та рыі і пе да го гі вы каз ва юц ца
за ўвя дзен не аб ме жа ван няў на пры ём вуч няў у 10-ы клас

Увес ці эк за мен для ах вот ных на ву чац ца ў 10—11-х кла сах, уза ко ніць у 
стар шай шко ле про філь нае на ву чан не, лі бе ра лі за ваць пра цэс атэс та-
цыі пе да га гіч ных ра бот ні каў, увес ці кам пен са цыі за пра езд да мес ца 
пра цы сель скім пе да го гам, ды фе рэн цы я ваць на груз ку на на стаў ні каў-
прад мет ні каў, ад мо віц ца ад без ад зна ка ва га на ву чан ня ў па чат ко вай 
шко ле — вось да лё ка не поў ны пе ра лік пра па ноў, якія гу ча лі пад час 
пар ла менц кіх слу хан няў, пры све ча ных удас ка на лен ню за ка на даў чай 
ба зы на цы я наль най сіс тэ мы аду ка цыі. Сва ім ба чан нем та го, як пры вес ці 
за ка на даў ства ў ад па вед насць з па трэ ба мі ча су, дзя лі лі ся як дэ пу та ты, 
так і звы чай ныя пе да го гі, кі раў ні кі мяс цо вых ор га наў ула ды, ды рэк та-
ры ўста ноў аду ка цыі, прад стаў ні кі га лі но ва га праф са ю за пе да га гіч ных 
ра бот ні каў. Дыс ку сія атры ма ла ся вель мі вост рай, і да лё ка не па ўсіх 
пы тан нях у вы сту поў цаў су па да лі дум кі. Узяць хоць бы да лей шы лёс 
ма ла кам плект ных школ...

У су вя зі з рэз кім па гар шэн нем 
умоў на двор'я, вы клі ка ным уз мац-
нен нем ха лод на га ан ты цык ло ну, 
Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі-
ту а цы ях рэ ка мен дуе гра ма дзя нам 
быць гра ніч на ўваж лі вы мі да ся бе 
і ін шых.
Па маг чы мас ці пад час не па га дзі лепш 

зна хо дзіц ца ў бу дын ках, у па мяш кан нях, 
якія ацяп ля юц ца, не вы хо дзіць на 
ву лі цу, ад мо віц ца ад пра гу лак. Не-
аб ход на па мя таць, што, зна хо дзя-
чы ся на ву лі цы, не вар та ха дзіць 
бліз ка ад пра ез най част кі і по бач з 
лёг кі мі кан струк цы я мі — моц ным 
па ры вам вет ру вас мо жа або са міх 
знес ці ўбок, або ад кі нуць на вас 
не за ма ца ва ныя прад ме ты.

Да лё кія па езд кі лепш уво гу ле 
ад мя ніць. Дзя цей, па жы лых, лю-
дзей з не ста біль ным зда роў ем без 
край няй не аб ход нас ці так са ма з 
до му не трэ ба вы во дзіць, за бяс пе-
чыў шы за імі кант роль.

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях за клі кае аў та ама та раў 
ус тры мац ца ад па ез дак на сва ім 
транс пар це. Ка лі ёсць па трэ ба, 
лепш ска рыс тац ца гра мад скім. 
Ка лі ж па езд кі нель га па збег нуць, 
пра вер це пе рад ёй стан аў та ма бі-
ля, уз роў ні ўсіх вад ка сцяў, у тым 
лі ку за поў ні це шкло амы валь нік 
вад ка сцю, якая не за мяр зае, каб 
за бяс пе чыць доб ры агляд. Вазь мі-

це ў да ро гу за пас па лі ва, ежу і цёп лыя 
рэ чы. У да ро зе ў вы пад ку, ка лі бу дзе 
на блі жац ца транс парт апе ра тыў на га 
пры зна чэн ня, трэ ба за бяс пе чыць яму 
бес пе ра шкод ны пра езд.

Ка лі за ўва жы лі над звы чай ную сі ту-
а цыю — па ве дам ляй це ў МНС па тэ-
ле фо не 101. Ка лі апы ну лі ся на мес цы 
над звы чай на га зда рэн ня ці ня штат най 

сі ту а цыі — дак лад на вы кон вай це ўка-
зан ні і рэ ка мен да цыі ра бот ні каў ДАІ і 
МНС. Трэ ба па мя таць, што ава рый ныя 
служ бы ва ло да юць усёй па трэб най ін-
фар ма цы яй і пры ма юць ра шэн ні, зы хо-
дзя чы з гэ та га.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Што ў «жы роў цы»?Што ў «жы роў цы»?  ��

ТА РЫ ФЫ 
НА ТЭХ АБ СЛУ ГОЎ ВАН НЕ 

І КАП РА МОНТ УСТА НО ВІЦЬ 
АБЛ ВЫ КАН КАМ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 5 снеж ня пад пі саў указ 
№ 550 «Аб не ка то рых пы тан нях рэ гу ля ван-
ня та ры фаў (цэн) на жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі і ўня сен ні змя нен няў і да паў нен няў 
у не ка то рыя ўка зы Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь».

Як па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа-
вы, да ку мен там пра ду гледж ва юц ца за ха ды па 
ўдас ка на лен ні та рыф на га рэ гу ля ван ня жыл лё ва-
ка му наль ных па слуг і па рад ку ака зан ня дзяр жаў-
най ад рас най са цы яль най да па мо гі на сель ніц тву 
(ДАСД), а так са ма па па пя рэ джан ні са цы яль на га 
ўтры ман ства.

Ад каз насць мяс цо вых вы кан ка маў 
за стан ЖКГ бу дзе па вы ша на

Пра вы мяс цо вых ор га наў ула ды ў пы тан нях 
цэ на ўтва рэн ня па шы рац ца. У пры ват нас ці, абл-
вы кан ка мам і Мінск аму гар вы кан ка му бу дуць пе-
ра да дзе ны паў на моц твы ад Са ве та Мі ніст раў па 
рэ гу ля ван ні та ры фаў на асоб ныя ві ды жыл лё ва-
ка му наль ных па слуг, якія аказ ва юц ца 
на сель ніц тву. 2

АБА МА НА ЗВАЎ ДВУХ МАГ ЧЫ МЫХ ПЕ РА ЕМ НІ КАЎ
Прэ зі дэнт ЗША Ба рак Аба ма мяр куе, што ў ві цэ-прэ зі дэн та Джо зэ фа Бай дэ на, як і ў 

бы ло га дзярж сак ра та ра Хі ла ры Клін тан, ёсць шан цы пе ра маг чы на бу ду чых ў 2016 го дзе 
прэ зі дэнц кіх вы ба рах. «Абое яны — і Хі ла ры, і Джо — мо гуць стаць вы дат ны мі лі да ра мі, 
яны ва ло да юць усі мі не аб ход ны мі для гэ та га якас ця мі», — за явіў Аба ма ў эфі ры тэ ле ка на-
ла NBC, ад зна чыў шы, што не мо жа ад даць пе ра ва гу ні вод на му з два іх маг чы мых прэ тэн-
дэн таў на га лоў ную дзяр жаў ную па са ду. Ві цэ-прэ зі дэнт ЗША пры знаў ся, што вы нош вае 
прэ зі дэнц кія ам бі цыі.

СА ВЕТ БЯС ПЕ КІ ААН ДА ЗВО ЛІЎ ФРАН ЦУЗ СКУЮ 
ІН ТЭР ВЕН ЦЫЮ

Са вет Бяс пе кі Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый пры няў рэ за лю цыю, якая санк цы я нуе ўвод 
фран цуз скіх вой скаў і сіл Аф ры кан ска га са ю за ў Цэнт раль на аф ры кан скую Рэс пуб лі ку. У 
ЦАР па ча лі ся су тык нен ні па між ба е ві ка мі са ма аб ве шча на га прэ зі дэн та рэс пуб лі кі Мі шэ ля 
Джа та дыі і пра ціў ні ка мі яго рэ жы му. Толь кі ў хо дзе ня даў ня га кан флік ту, які па чаў ся ў ноч 
на чац вер, за гі ну лі пры нам сі 100 ча ла век. Цэнт раль на аф ры кан ская Рэс пуб лі ка — фак тыч на 
хрыс ці ян ская кра і на: ка ля 50 % на сель ніц тва вы зна юць хрыс ці ян ства. Ад нак Джа та дыя — 
му суль ма нін і аба пі ра ец ца на му суль ман скую ўзбро е ную гру поў ку.

ДЗІ ЦЯ ШУ КАЙ ЦЕ У КА ПУС ЦЕ. БРУ СЕЛЬ СКАЙ
Пра гэ та га во рыць ды е то лаг Ні ма Са відс. У пры ват нас ці, сак рэт ка пус ты скла да ец ца ў 

на яў нас ці ў ёй фо лі е вай кіс ла ты. А яна важ ная для па вы шэн ня па каз чы каў фер тыль нас ці 
у муж чын і жан чын і зні жае ры зы ку вы кі ды шаў і пры ро джа ных 
дэ фек таў, пі ша The Daіly Maіl. Так са ма бру сель ская ка пус та 
ба га тая на ві та мі ны, што па вы шае шан цы на вы жы ван не бу ду-
ча га дзі цяці. Яшчэ ў ка пус це змя шча ец ца фі та злу чэн не, якое 

да па ма гае це лу жан чы ны па-
зба віц ца ад ліш каў эст ра ге ну, 
што па вы шае фер тыль насць. 
Да та го ж, ага род ні на зні жае 
па каз чы кі ха лес тэ ры ну і ва ло-
дае су праць за па лен чы мі ўлас-
ці вас ця мі.

ПА МЁР 
НЭЛЬ САН МАН ДЭ ЛА

У Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс пуб лі цы ўве ча ры 
5 снеж ня на 96-м го дзе жыц ця па мёр ле ген дар-
ны зма гар з апар тэ і дам, пер шы чар на ску ры 
прэ зі дэнт кра і ны, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі 
мі ру Нэль сан Ман дэ ла. 
У тэ ле ві зій ным зва ро це да су гра ма дзян прэ зі дэнт 

ПАР Джэй каб Зу ма па ве да міў, што Ман дэ ла бу дзе па-
ха ва ны з дзяр жаў ны мі 
ўша на ван ня мі. Па рас-
па ра джэн ні прэ зі дэн та, 
у гэ ты дзень на ўсёй 
тэ ры то рыі Паўд нё ва-
Аф ры кан скай Рэс пуб-
лі кі бу дуць пры спу шча-
ны сця гі.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 
Аляк сандр Лу ка шэн-
ка ад iмя бе ла рус ка га 
на ро да i ся бе аса бiс та вы ка заў спа чу ван нi Прэ зi-
дэн ту Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс пуб лi кi Джэй-
ка бу Зу му, род ным i блiз кiм Нэль са на Ман дэ лы, 
а так са ма ўся му на ро ду, па ве да мi лi ў прэс-служ-
бе кi раў нi ка бе ла рус кай дзяр жа вы. «З глы бо кiм 
бо лем i смут кам у Рэс пуб лi цы Бе ла русь ус пры-
ня лi па ве дам лен не аб смер цi бы ло га Прэ зi дэн та 
Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс пуб лi кi, ле ген дар на га 
зма га ра за сва бо ду, роў насць i пра вы ча ла ве ка 
Нэль са на Ман дэ лы, — га во рыц ца ў спа чу ван нi. 
— Яго ад да насць iдэа лам спра вяд лi вас цi i ча ла-
ве ка люб ства, унi каль ная муд расць дзяр жаў на га 
дзея ча бу дуць заў сё ды з'яў ляц ца пры кла дам для 
па лi ты каў уся го све ту».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ўру чыў 
дзяр жаў ныя ўзна га ро ды і 
дзяр жаў ныя прэ міі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь 2012 го да за слу жа-
ным лю дзям кра і ны, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Асаб лі вую ўра чыс тасць гэ та-
му ме ра пры ем ству на да ло тое, 
што яно ўпер шы ню прай шло ў 
Па ла цы Не за леж нас ці ў спе цы-
яль на ство ра най За ле дзяр жаў-
ных уз на га род. «Тым са мым мы 
яшчэ раз пад крэс лі ва ем глы бо-
кую па ва гу дзяр жа вы да сва іх 
гра ма дзян, пра цоў ны мі здзяйс-
нен ня мі і твор чы мі пе ра мо га мі 
якіх га на рыц ца ўся кра і на», — 
ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Га во ра чы аб лаў рэ а тах дзярж-
прэ міі, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс ліў, што вы бар ака заў ся 
вель мі ня прос тым. На ад кры тым 
кон кур се бы лі прад стаў ле ны ра-
бо ты мно гіх адо ра ных да след чы-
каў, дзея чаў на ву кі і куль ту ры. 
«Пе ра маг лі тыя, чые да сяг нен ні 
з'яў ля лі ся вы ні кам шмат га до вай 
дзей нас ці моц ных і аў та ры тэт-
ных школ, тра ды цыі якіх, за кла-
дзе ныя ў са вец кія ча сы, бы лі 
пры мно жа ны ў га ды не за леж-
нас ці», — ска заў Прэ зі дэнт.

Лаў рэ а та мі Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі ў га лі не на ву кі 
і тэх ні кі на гэ ты раз ста лі 3 ка-
лек ты вы. Ся род іх прад стаў ні кі 
ай чын най шко лы хі міч на га сін-
тэ зу БДУ Мі ха іл Ар цем' еў, Ана-
толь Лес ні ко віч і Алег Іваш ке віч. 
Гэ тыя ву чо ныя ства ры лі больш 
за 100 не ар га ніч ных злу чэн няў 
на асно ве мік ра- і на на раз мер-
ных час ціц, якія атры ма лі шы ро-
кае пры мя нен не ў са мых роз ных 
сфе рах — ад вы твор час ці ра кет-
на га па лі ва да ба раць бы з па та-
ген ны мі мік ра ар га ніз ма мі.

Вы со кае пры знан не за слу жы-
лі Ле а нід Та нін, Пётр Май се ен ка і 
Мі ка лай Ма ка рэ віч, якія рас пра ца-
ва лі га ла гра фіч ныя срод кі ахо вы 

да ку мен таў і каш тоў ных па пер. 
«Гэ ты перс пек тыў ны на пра мак ак-
тыў на раз ві ва ец ца ў на шай кра і не. 
За апош нія га ды ўжо вы пу шча на 
больш за 30 млрд га ла грам. А на 
су свет най вы стаў цы «Га ла гра фія-
2012» у Аста не трэць экс па на таў 
бы ла з Бе ла ру сі», — ад зна чыў кі-
раў нік дзяр жа вы.

Лаў рэ а там Дзярж прэ міі ў га-
лі не на ву кі і тэх ні кі стаў так са ма 
аў тар скі ка лек тыў Мінск ага за-
во да ко ла вых ця га чоў у скла дзе 
Анд рэя Га ла ва ча, Юрыя Ні ка ла-
е ва і Яў ге на Гар ко. Яны спра-
ек та ва лі і ўка ра ні лі ў се рый ную 
вы твор часць ця га чы і ша сі 4-га 
па ка лен ня. «Пра дук цыя, ство ра-
ная па іх рас пра цоў ках, скла дае 
асно ву ра кет ных вой скаў і вой-
скаў ППА Бе ла ру сі і Ра сіі, экс-
пар ту ец ца ў 30 дзяр жаў све ту», 
— пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

У За ле дзяр жаў ных уз на га род 
уша ноў ва лі лаў рэ а таў Дзярж-
прэ міі ў га лі не мас тац тва і ар хі-
тэк ту ры. Прэ мія, якой уда сто е ны 
Вік тар Ма на еў, Воль га Мац ке віч і 
Анд рэй Зуб рыч, ста ла пры знан-
нем твор чых за слуг ства раль ні-
каў спек так ля «Пін ская шлях та» 
тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы.

Вя ду чай са ліст цы Вя лі ка га тэ-
ат ра опе ры і ба ле та Ні не Ша ру-
бі най прэ мія ўру ча на за раз віц цё 
опер на га мас тац тва ў Бе ла ру сі.

Дзярж прэ міі так са ма ўда-
сто е ны ства раль ні кі комп лек су 
«Мінск-Арэ на» Ва ле рый Куц ко, 
Ула дзі мір Бу да еў і Ана толь Ша-
ба лін. «Яны пра дэ ман стра ва лі 
са праў ды на ва тар скі па ды ход 
да ўзвя дзен ня спар тыў ных аб'-
ек таў су свет на га ўзроў ню. Сён ня 
на ба зе «Мінск-Арэ ны» фар мі-
ру ец ца важ ны гра мад скі і куль-
тур на-спар тыў ны цэнтр на ша га 
го ра да. А ар хі тэк тур ныя ад мет-
нас ці і ры сы го ра да бу ду ча га 
зна хо дзяць свой пра цяг у но ва-
бу доў лях ста лі цы», — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Га во ра чы аб комп лек се 
«Мінск-Арэ на», Аляк сандр Лу-
ка шэн ка пад крэс ліў, што дзя ку-
ю чы бу даў ніц тву гэ та га аб' ек та 
ў Бе ла ру сі з'я ві ла ся маг чы масць 
пры няць чэм пі я нат па ха кеі з 
шай бай. «Не бы ло б яго, не бы ло 
б і чэм пі я на ту све ту», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Ра бот ні кам роз ных сфер 
дзей нас ці ўру ча ны дзяр жаў ныя 
ўзна га ро ды Бе ла ру сі. Ся род іх 
ра бо чыя Мінск ага ма тор на га за-
во да, якія ўда сто е ны ор дэ наў Па-
ша ны за важ кі ўклад у раз віц цё 
вы твор час ці і па вы шэн не якас ці 
пра дук цыі.

На ўра чыс тай цы ры мо ніі пры-
сут ні ча лі і прад стаў ні кі аг ра пра-
мыс ло ва га комп лек су з роз ных 
аб лас цей Бе ла ру сі, якія ўда сто-
е ны вы со кіх зван няў і ўзна га род 
за плён ную ра бо ту ў сель ска гас-
па дар чай га лі не і да сяг нен ні вы-
со кіх вы твор чых па каз чы каў.

Прад стаў ні кам сі ла вых струк-
тур, якія ста яць на вар це па рад ку 
і якія асаб лі ва вы зна чы лі ся, уру-
ча ны ор дэ ны «За служ бу Ра дзі-
ме» ІІІ сту пе ні.

Асоб ныя сло вы па дзя кі кі раў-
нік дзяр жа вы ад ра са ваў прад-
стаў ні кам твор чай ін тэ лі ген цыі, 
уда сто е ным га на ро вых зван няў і 
ор дэ наў. «Вы дат ныя ар тыс ты Бе-
ла рус кай дзяр жаў най фі лар мо ніі, 
мас та кі ўзба га ча юць бе ла рус кую 
куль ту ру, ра ду юць нас сва ім та-
лен там і май стэр ствам, вы хоў ва-
юць да стой ную адо ра ную зме ну», 
— ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Акра мя та го, зван няў «За слу-
жа ны май стар спор ту Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь» і «За слу жа ны трэ нер 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь» уда сто е ны 
тыя, хто ўно сіць знач ны ўклад у 
раз віц цё фіз куль ту ры і спор ту.

Усім уз на га ро джа ным Аляк-
сандр Лу ка шэн ка па жа даў, каб 
атры ма ныя імі ўзна га ро ды ста лі 
яшчэ ад ной вя хой на шля ху да 
но вых здзяйс нен няў.

ПА ПРАЦЫ 
І ЎЗНАГАРОДЫ

У Бе ла ру сi вы зна ча ны пе ра мож цы i лаў рэ-
а ты рэс пуб лi кан ска га кон кур су «Леп шы прад-
пры маль нiк 2012 го да». Як па ве да мi лi БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе Прэ зi дэн та, указ № 549 Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад пi саў 5 снеж ня.

Кон курс пра во дзiў ся ў два эта пы ў 16 на мi на цы-
ях (на рэ гi я наль ным, а по тым на рэс пуб лi кан скiм 
уз роў нях).

Леп шым прад пры маль нi кам у сфе ры вы твор-
час цi пра дук таў хар ча ван ня ста ла су мес нае 
бе ла рус ка-поль скае прад пры ем ства «КА МА КА 
ПЛЮС» у фор ме та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад-
каз нас цю, у сфе ры вы твор час цi пра мыс ло вых 
та ва раў — та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас-
цю «М8 Сi цi».

Леп шым прад пры маль нi кам у сфе ры iн фар ма-
цый ных тэх на ло гiй пры зна на су мес нае та ва рыст-
ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Гейм Стрым», 
у сфе ры бу даў нi чай дзей нас цi — за кры тае ак-
цы я нер нае та ва рыст ва «Спец арг буд», у сфе ры 
роз нiч на га ганд лю — за меж нае та ва рыст ва з 
аб ме жа ва най ад каз нас цю «Арыф лэйм Кас ме-
тыкс».

У на мi на цыi «Леп шы прад пры маль нiк у сфе ры 
гра мад ска га хар ча ван ня» пе ра маг ло ганд лё ва-вы-
твор чае та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю 
«Пу ха вi чы ган даль».

Леп шы прад пры маль нiк у сфе ры ме ды цын скай i 
фар ма цэў тыч най дзей нас цi — за кры тае ак цы я нер-
нае та ва рыст ва «Бе лА сеп ты ка», у сфе ры ту рыз му 
i гас цi нiч на га аб слу гоў ван ня — пры ват нае на ву ко-
ва-вы твор чае ўнi тар нае прад пры ем ства «Аў та ма-
ты за ва ныя тэх на ло гii ту рыз му».

Та ва рыст ва з да дат ко вай ад каз нас цю «МАНТ-
РАНС» на зва на леп шым у сфе ры ака зан ня 
транс парт ных па слуг, за меж нае пры ват нае ганд-
лё ва-сэр вiс нае ўнi тар нае прад пры ем ства «Муль-
ты мо тарс» — у сфе ры бы та во га аб слу гоў ван ня 
на сель нiц тва, ся лян ская (фер мер ская) гас па дар ка 
«Цнян скiя экап ра дук ты» пры зна на леп шай ся лян-
скай (фер мер скай) гас па дар кай.

Леп шым суб' ек там iнф ра струк ту ры пад трым кi 
прад пры маль нiц тва ста ла ка му наль нае iн фар ма-
цый нае ўнi тар нае прад пры ем ства «Го мель скi аб-
лас ны iн фар ма цый на-ме та дыч ны цэнтр», леп шым 
прад пры маль нi кам у сфе ры iна ва цый най дзей-
нас цi — та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю 
«МЕМ ПЭКС».

Ся род ар га нi за цый з за меж ны мi iн вес ты цы я мi 
пе ра мож цам вы зна ча на су мес нае за кры тае ак цы я-
нер нае та ва рыст ва «На ву ко ва-вы твор чы комп лекс 
«Эка-Лес-О», леп шым прад пры маль нi кам-экс пар-
цё рам — су мес нае та ва рыст ва з аб ме жа ва най 
ад каз нас цю «ЛЛК-НАФ ТАН».

Леп шым прад пры маль нi кам — ар га нi за та рам 
но вых ра бо чых месцаў ста ла за меж нае пры ват нае 
вы твор чае ўнi тар нае прад пры ем ства «АЛ КА ПАК».

У ад па вед нас цi з да ру чэн нем кi раў нi ка дзяр-
жа вы ўзна га ро джан не ад яго iмя пе ра мож цаў i 
лаў рэ а таў рэс пуб лi кан ска га кон кур су ва ўра чыс-
тай аб ста ноў цы бу дзе пра во дзiць прэм' ер-мi нiстр 
Мi ха iл Мяс нi ко вiч.

Як ад зна чы лi ў прэс-служ бе, кон курс пра во-
дзiц ца ў мэ тах па пу ля ры за цыi прад пры маль нiц тва, 
па вы шэн ня дзе ла вой ак тыў нас цi i пра фе сi я на лiз му 
суб' ек таў прад пры маль нiц тва.

Вы зна ча лi леп шых прад пры маль нi каў

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 07.12.2013 г. 
Долар ЗША    9400,00
Еўра 12840,00
Рас. руб. 285,50
Укр. грыўня 1144,25

РА БО ТА 
НАД ПА МЫЛ КА МІ

Дня мі ра сій скія па лі цэй скія 
«на кры лі» ў Пад мас коўі 
пад поль ную фаб ры ку 
па вы ра бе фаль шы ва га 
і не бяс печ на га адзен ня, 
па ве дам ляе МУС Ра сіі. Па 
яго ін фар ма цыі, на фаб ры цы 
вы яві лі больш за 70 тон 
га то ва га адзен ня (у тым 
лі ку дзі ця ча га) пад лэй ба мі 
вя до мых за меж ных 
вы твор цаў. Пра дук цыю 
рэа лі зоў ва лі праз пунк ты 
ап то ва-роз ніч на га ганд лю 
ў Маск ве. Спа дзя ю ся, што 
па доб ныя вы ра бы не дай шлі 
да на ша га рын ку. Для та го, 
каб яны і на да лей не з'яў ля лі ся 
ў бе ла рус кіх ганд лё вых 
цэнт рах, Дзярж стан дарт 
со чыць за вы ка нан нем 
су мес най з Мін ганд лем, 
Мін сель гас хар чам 
і Мінз да роўя па ста но вы, 
якая вы зна чае 
спро шча ныя спо са бы 
па цвяр джэн ня якас ці 
і бяс пе кі та ва раў 
для ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў — 
пла цель шчы каў адзі на га 
па да тку. Учо ра ад быў ся 
паў тор ны ма ні то рынг 
ад на го са ста ліч ных 
ганд лё вых цэнт раў.

УСЕ РЭ КВІ ЗІ ТЫ НА МЕС ЦЫ
...Хоць і прай шло паў га дзі ны пас ля ад крыц ця, яшчэ не ўсе 

кра мы пра цу юць. Прад стаў ні коў Дзярж стан дар та і Мін гар вы кан-
ка ма не па ко іць, што тыя, ка го яны па він ны сён ня паў тор на 

пра ве рыць, па за чы ня лі на «тэх ніч ныя пе ра пын кі» свае па віль-
ё ны і не вяр та юц ца на ват праз дзе сяць хві лін, па зна ча ныя на 

па пер цы-аб' яве. «Гэ та па ру шэн не пра цоў на га рэ жы му», — кан-
ста ту юць спе цы я ліс ты. Але вось ад на з кра мак ад чы ня ец ца, і мы 
ўсе на кі роў ва ем ся ту ды.

«Па вы ні ках пер ша га ма ні то рын гу мы вы да лі рэ ка мен да цыі 
тым, у ка го бы лі па ру шэн ні. За раз мы па гля дзім, як яны вы пра-
ві лі гэ тыя па ру шэн ні, — ка жа па да ро зе на мес ні ца на чаль ні ка 
ад дзе ла Ін спек цыі дзярж на гля ду за вы ка нан нем па тра ба-
ван няў тэх ніч ных рэг ла мен таў і стан дар таў Дзярж стан дар-
та па Мін скай воб лас ці і го ра дзе Мін ску Люд мі ла 
КУЗ НЯ ЦО ВА. 2Ко піі сер ты фі ка таў.

Ін спек цыя пра вя рае вы праў ле ныя Ін спек цыя пра вя рае вы праў ле ныя 
яр лы кі на пра дук цыі.яр лы кі на пра дук цыі.

Аз бу ка бяс пе кіАз бу ка бяс пе кі  ��
ЦЫК ЛОН ЛЕПШ ПЕ РА ЧА КАЦЬ ДО МА
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Калі музыка — 
не толькі 

забава

У чым 
прычына рэдкіх 
захворванняў?

Калі муж 
гуляе 

ў машынкі...

Ге не раль ны 
ды рэк тар 
Цэнт ра 
стра тэ гіч на га 
раз віц ця 
«Мар ке тын га выя 
сіс тэ мы» 
Ана толь 
АКАН ЦІ НАЎ:

«Ты дзень бе ла рус кай кух-
ні і пі ва прой дзе ў Мін ску 
пад час ЧС-2014 па ха кеі. Па-
дзей ны ту рызм — гэ та су-
свет ны трэнд, і на ша кра і -
на не па він на ад ста ваць 
у гэ тым пла не. Бе ла русь у 
2014 го дзе трэ ба па ка заць не 
толь кі з пунк ту гле джан ня 
ха кея. Гэ та ўні каль ны шанц, 
ка лі да нас пры едуць заў зя-
та ры, і трэ ба мак сі маль на 
вы ка рыс тоў ваць гэ тую маг-
чы масць. Ме ра пры ем ствы 
пра ек та «7 цу даў све ту ў 
Бе ла ру сі», якія прой дуць да, 
пад час і пас ля ЧС-2014, да-
па мо гуць раз на ста іць пра-
гра му для ту рыс таў. Ся род 
іх ша ка лад ны баль у Дзень 
свя то га Ва лян ці на і фес ты-
валь жа но чай пры га жос ці 
да 8 Са ка ві ка. Акра мя гэ та-
га, мы пра па ну ем пра вес ці 
ме ха ніч нае шоу з удзе лам бе-
ла рус кай аў та трак тар най 
тэх ні кі, якая мо жа па каз-
ваць вір ту оз ныя тру кі».


